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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan dalam dunia industri saat ini sangat pesat dan persaingan pun 

menjadi ketat dari waktu ke waktu tak terkecuali teknologi yang digunakan oleh 

perusahaan semakin canggih. Tuntutan terhadap kualitas produk maupun jasa 

menjadi hal yang mutlak di persaingan pasar, sehingga pelaku usaha dituntut berpikir 

kreatif dan inovatif terhadap produk yang akan diproduksi. Produk atau jasa yang 

ditawarkan juga tidak hanya sesuai dengan kebutuhan konsumen tetapi manfaat dari 

produk dan kualitas yang baik sebagai salah satu daya tarik bagi konsumen.  

Salah satu strategi yang harus dilakukan untuk mendapatkan keunggulan 

bersaing adalah dengan terus menerus meningkatkan kualitas produknya sehingga 

konsumen akan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Bertahannya suatu usaha 

tidak hanya fokus pada kualitas produk saja, melainkan dengan meningkatkan 

kualitas pada sistem yang lainnya. Seperti halnya kualitas bahan baku yang 

digunakan, kualitas tenaga kerja yang terampil, kualitas mesin  dan teknologi yang 

digunakan sebagai pendukung jalannya proses produksi tetap memberikan produk 

yang berkualitas, sistem pemasaran, serta distribusi yang aman dan tepat waktu. 

Melihat persaingan bisnis yang sangat ketat manajemen operasional 

memeberikan beberapa cara agar proses produksi tidak mengalami hambatan. 

Menurut Heizer dan Render (2015), terdapat 10 keputusan manajemen 

operasional di antaranya adalah desain produk dan jasa, manajemen mutu, desain 
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proses dan kapasitas, lokasi, desain tata letak, SDM dan sistem kerja, manajemen 

rantai pasok, persediaan, penjadwalan dan perawatan.Beberapa keputusan tersebut 

merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha agar bisnis yang 

dijalankan tidak mengalami hambatan dan sesuai dengan tujuan yang diiningkan 

oleh perusahaan.  

Desain proses membantu perusahaan dalam mengelola proses produksinya 

untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan alur produksinya. 

Proses produksi merupakan salah satu aspek penting pada suatu perussahaan, pada 

proses produksi ini perusahaan melakukan penambahan kuantitas barang maupun 

jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki seperti tenaga kerja, bahan 

baku serta dana untuk melakukan proses produksi. Proses produksi yang sesuai 

dengan prosedur merupakan salah satu keunggulan bersaing karena perusahaan 

dapat memenuhi permintaan konsumen dari segi kualitas maupun kuantitas dari 

produk tersebut.  

Setiap perusahaan tidaklah menjalankan strategi proses sama dengan 

perusahaan yang lain, karena setiap perusahaan memiliki kebijakan tersediri 

mengenai proses produksi yang tidak sama dengan kebijakan perusahaan yang 

lain. Tujuan strategi proses adalah untuk menciptakan sebuah proses yang bisa 

menghasilkan produk yang memenuhi keinginan pelangganyang sesuai dengan 

biaya dan batasan manajerial lainnya. (Heizer dan Render,2015). Desain proses 

memiliki peranan penting bagi perusahaan untuk menghasilkan output yang 

berkualitas baik serta proses produksi yang sesuai dengan standar dari perusahaan. 
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Proses produksi yang efektif dan efisien akan membantu perusahaan 

memaksimalkan setiap adanya penambahan nilai barang sehingga dalam proses 

produksi tidak mengalami pemborosan. Terdapat 7 jenis pemborosan menurut 

Michael L. George (2003) diantaranya adalah: overproduction, defect, 

unnecessary inventory, inappropriate processing, excessive transportation, 

waiting, unnecessary motion, adanya pemborosan tersebut mengakibatkan proses 

produksi pada perusahaan tidak maksimal dan menyita banyak waktu dalam 

pengerjaan . 

Pemborosan yang terjadi pada proses produksi bisa diketahui dengan 

memetakan secara detail dengan menggunakan VALSAT (value stream analysis 

tools) yang dapat membantu memetakan secara detail aliran nilai yang dapat 

digunakan untuk menemukan penyebab pemborosan, menurut Hines dan Rich 

(2001) 7 alat diantaranya ialah process activity mapping, supply chain response 

matrix, production variety funnel, quality filter mapping, dan physical structure, 

dengan adanya alat-alat tersebut perusahaan akan mengetahui permasalahan yang 

mengganggu jalannya produksi. 

Masalah dalam proses produksi terutama pemborosan harus segera 

dihilangkan dengan segera karena apabila dalam proses produksi mengalami 

hambatan akan berakibat buruk juga terhadap kegiatan perusahaan yang lainnya. 

Penggunaan FMEA membantu perusahaan mencari kesalahan yang paling 

dominan yang nanti akan diberikan solusi. Menurut Haming dan Nurnajamuddin 

(2012) masalah yang mungkin terjadi akan diprioritaskan sesuai dengan tingkat 

keseriusannya, tingkat seringnya terjadi dan seberapa mudah untuk terditeksi. 
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Kediri Koveksi merupakan salah satu home industry yang berada di Kota 

Kediri yang bergerak di bidang konveksi. Produk yang dihasilkan konveksi 

tersebut berupa kaos polos, kaos sablon, baju sablon, jaket, trining, baju olahraga 

dan celana olahraga. Pada proses produksinya mengolah dari potongan kain yang 

nantinya diproses hingga menjadi baju sesuai dengan pesanan pelanggan. 

Perbedaan pemesanan dari segi kuantitas dan variasi baju membuat pihak 

konveksi tidak lepas dari permasalahan pada proses produksinya. 

Aktivitas produksi di Kediri Konveksi tidak terlepas dari adanya 

pemborosan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya produk cacat yang ada di 

beberapa tahapan aktivitas produksinya seperti pada bagian pemotongan, 

penyablonan, penjahitan dan pemasangan kancing baju. Rata-rata kesalahan yang 

yang terjadi pada pembuatan baju  melebihi 3% per produksi, sehingga membuat 

perusahaan membutuhkan biaya produksi tambahan untuk proses perbaikan serta 

waktu tambahan untuk memproduksi barang agar sesuai dengan permintaan 

pelanggan.  

Pada saat memproduksi pesanan pelanggan, Kediri Konveksi menetapkan 

batas kecacatan maksimal 3% dari setiap produksinya, sehingga ketika produksi 

pesanan Kediri Konveksi menambah bahan baku sebanyak 3% untuk 

mengantisipasi produk cacat,  hal tersebut dilakukan sebagai toleransi pemborosan 

yang terjadi.  
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Berikut data produksi dan produk cacat di Kediri Konveksi:  

Tabel 1.1 Data Produksi Kaos Sablon Bulan Januari-Februari 2017 

No Tanggal Pemesan Jumlah  Total Produksi Cacat 

1 06/01/2017 SMAN Bangsal 352 362 37 

2 21/01/2017 DU Jombang 323 332 27 

3 25/01/2017 SMK Bhakti 200 206 19 

4 02/02/2017 SMPN 2 Sudimoro 360 370 17 

5 07/02/2017 SMU PSR 413 425 41 

6 11/02/2017 Yona Lestari 278 286 21 

7 15/02/2017 Rama 353 363 33 

8 22/02/2017 SMKN 2  287 295 31 

9 27/02/2017 Sinar Baja 233 239 18 

Sumber: Kediri Konveksi (2017) 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang harus dilakukan adalah meneliti 

tentang pemborosan atau aktivitas yang tidak menambah nilai pada proses 

produksi yang mengakibatkan pemborosan oleh karena itu penelitian ini diberikan 

judul “Analisis Pemborosan Pada Proses Produksi di “Kediri Konveksi””. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas diatas, maka 

diambil suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Apa jenis pemborosan yang terjadi pada proses produksi pada Kediri 

Konveksi? 

2. Bagaimana memperbaiki proses produksi yang mengalami pemborosan pada 

Kediri Konveksi? 

 

 



6 

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dibahas 

diatas, agar pembahasan masalah ini tidak meluas dan dapat terarah maka 

peneleliti hanya meneliti:  

1. Produk kaos yang bersablon serta berkancing

2. Jenis bahan baku kain KH yang digunakan untuk produksi kaos sablon.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pemborosan yang terjadi pada proses

produksi pada Kediri Konveksi.

b. Untuk mengetahui cara memperbaiki proses produksi yang mengalami

pemborosan pada Kediri Konveksi

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan dan pertimbangan

dalam menjalankan aktivitas produksi kaos sablon di Kediri Konveksi

tidak mengalami pemborosan pada proses produksi.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan

sebagai refrensi penulisan penelitian lebih lanjut, terutama dibidang proses

produksi.


